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Občina Bled z letnim programom športa določa športne programe, ki bodo v letu 2020 
sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega 
programa in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotavljajo v proračunu občine. 
Letni program športa v občini je določen s sprejetjem Odloka o proračunu Občine Bled za leto 
2020, kjer je na programski klasifikaciji 1805 – ŠPORT IN PROSTOČASNE AKTIVNOSTI določena 
višina sredstev po posameznih namenih oz. proračunskih postavkah, ki so navedene v 
nadaljevanju.     
Občina Bled z letnim programom športa omogoča in soustvarja pogoje za razvoj športa, ki je v 
javnem interesu in se sofinancira iz javnih sredstev. 
Občina Bled iz proračunskih sredstev uresničuje javni interes na področju športa z: 
- zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa, 
- spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti, 
- načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem javnih športnih objektov. 
Letni program športa sledi dolgoročnim ciljem, ki so zapisani v Razvojnem programu občine za 
obdobje 2009 – 2020, ki vključuje tudi dvig kakovosti življenja, k čemur šport zagotovo 
pripomore.  
Občina Bled z zagotavljanjem sredstev v proračunu, stremi k temu, da bi: 
- zagotovila pogoje za celovit razvoj športa v občini, 
- v športne aktivnosti vključila čim večje število prebivalcev, posebej mladih, 
- spodbujala zdrav in aktiven način življenja, 
- bilo v občini organiziranih čim več velikih tekmovanj in rekreativnih prireditev ter 
- z dobrimi športniki in njihovimi uspehi promovirala občino. 
Pretežni del športne dejavnosti se odvija v društvih, del pa tudi v vzgojno izobraževalnih 
inštitucijah. Športne programe sprejemajo in izvajajo društva avtonomno. Občina društvom na 
osnovi razpisa sofinancira tisti del športnih programov, ki so v javnem interesu. 
Občina Bled za proračunsko leto 2020 zagotavlja sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin 

športnih programov:   

1. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA                           
 
Športni programi se sofinancirajo na podlagi usmeritev nacionalnega programa športa in Odloka 
o izbiri in sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v občini Bled (UGSO – Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 28/2019).  Sestavni del odloka so merila za vrednotenje posameznih 
programov. 
Med konti v okviru proračunskih postavk so sredstva planirana na sledeč način: 
 
Proračunska postavka 20080107 

 - Sredstva razpisa za delovanje športnih društev                                                                 110.000,00  €                                                                     

  

 
Konto 

 
Predlog plana 

2020 

v  € 

41200090 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (izvajanje 

programov) 

4.000,00 

41200091 Tekmovalni šport otrok in mladine (osnovno vrednotenje 

programov) 

47.334,00 

41200092 Tekmovalni šport otrok in mladine (dodatno vrednotenje 

programov) 

32.000,00 

41200093 Vrhunski šport (izvajanje programov) 8.000,00 

41200094 Športna rekreacija (izvajanje programov) 5.333,00 



41200095 Kakovostni šport (izvajanje programov) 4.667,00 

41200096 Športne prireditve in promocija športa (izvedba športnih 

prireditev) 

8.666,00 

 SKUPAJ: 110.000,00 

 
 
Proračunska postavka 20080109 – Pogodbeno delo                                                     3.000,00 € 

• 40293813 – Pogodbeno delo – pomoč pri izvajanju nalog na področju športa 
 
2.  SOFINANCIRANJE  ŠPORTNO TURISTIČNIH INFRASTRUKTURNIH  OBJEKTOV 
                                                                                                                                                            176.521,88 € 
 
Občina Bled  kot lastnik športno turističnih infrastrukturnih objektov  v proračunu zagotavlja 
sredstva za: 
Proračunska 

postavka  

Opis proračunske postavke  Predlog plana 

2020 v €  

20150102 Sofinanciranje obratovalnih stroškov športne infrastrukture: 

40250320 - Športni park Bled – obratovalni stroški - 38.415,49  

40299989 – Veslaški center – obratovalni stroški – 43.106,39  

81.521,88 

20150103 Vzdrževanje in obnova športnih objektov:  

420500 - Investicijsko vzdrževanje in izboljšave – 5.000,00 

• 20150103-4 – Investicijsko vzdrževanje športnih igrišč po KS-

ih 5.000,00   

 

42050080 - Vzdrževanje in obnova športnih objektov - 

                          85.000,00: 

• 20150103-1 Vzdrževanje in obnova športnih objektov 

(Športna dvorana Bled – 80.000,00), 

• 20150109-1 – Mini golf – investicije iz sredstev najemnin 

5.000,00,  

 

42050082 - Obnova in posodobitev Športnega parka Bledec 

na Bledu – 5.000,00: 

• 07-20150502-2 Obnova in posodobitev Športnega parka 

Bledec na Bledu  –  5.000,00,  

95.000,00 

 

 

 

 

 

 

  

 SKUPAJ:  176.521,88 

 
 
 
ZAKLJUČEK 
Na osnovi sprejetega Letnega programa športa v Občini Bled ter Odloka o izbiri in sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa v občini Bled (UGSO – Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
28/2019) župan po sprejemu proračuna Občine Bled za leto 2020 objavi Javni razpis za 
sofinanciranje programov športa v Občini Bled v letu 2020. 
Morebitna neporabljena finančna sredstva na posameznih proračunskih postavkah, ki so 
vključene v letni program športa se s sklepom župana razdelijo na druge postavke v okviru letnega 
programa športa. 
 
 
 
          JANEZ FAJFAR   

        Župan  


